Bem-vinda Irmã Mary Karen Somerville, SND, Á frica Oriental
Um sonho que se tornou realidade foi o presente que a Irmã Mary
Karen já aguardava por algum tempo. Refletindo sobre o que fazer
durante o seu tempo de renovação, considerou uma possibilidade
passar um período na Á frica ajudando as irmãs nas escolas, com os
funcionários e de outras formas, conforme necessário. Que alegria
quando este sonho se tornou realidade!
A Irmã Mary Karen chegou no dia 31 de janeiro, foi recebida pela
Irmã Mary Roshini no aeroporto e levada para o Centro da Delegação
Geral, no Quênia. Depois de alguns dias de adaptação e superação da
diferença de fusos horários, visitou a Escola Notre Dame e deu uma
palestra para os pais.
Vários dias depois, começou a maravilhosa aventura de dar aula para
as crianças no Quênia e na Tanzânia e, simplesmente, estar com elas. Teve a oportunidade de visitar a
Casa Aloysia onde acolhemos 22 meninas que são órfãs ou vivem em ambientes vulneráveis. A Irmã
Mary Karen é professora em uma escola no centro de Cleveland, Ohio. Esta escola, que atende crianças
afro-americanas, havia apadrinhado três crianças da Casa Aloysia neste ano. A visita a Simanjiro
ofereceu-lhe uma outra visão ao encontrar as crianças Maasai e conhecer aquele povo. Dar aulas em
nossas escolas de Njiro, visitar o Centro Zinduka para mulheres, a escola de costura e, especialmente,
ensinar música para as noviças, pré-postulantes e candidatas, foi um presente extra.

Agradecemos a presença da Irmã conosco e esperamos que a sua experiência de renovação tenha sido
melhor do que o esperado. Embora o plano da Irmã tenha se realizado antes de os programas “Irmãs
sem fronteiras” e “Experiências de imersão na missão” serem finalizados, esperamos que mais irmãs
se disponibilizem para estes maravilhosos e enriquecedores programas da nossa Congregação
internacional. Receberemos você de braços abertos aqui na Á frica Oriental.
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